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Energia-alan 

kuluttajatutkimus 2019



Energia-alan kilpailutilanteen, sähköyhtiön vaihtamisen sekä energiaa koskevien 

asenteiden ymmärtäminen

Sähköyhtiöiden kilpailuasetelma, 

markkinatekijöiden vaikutus ja 

mielikuvat yhtiöistä

Sähköyhtiön vaihtaminen,                    

vaihdon syyt sekä käytetyt 

kontaktipisteet

Energia-alaa, sähkön hinnoittelua 

sekä eri tuotantomenetelmiä 

koskevat asenteet

• Tutkimus toteutettiin keväällä 2019, kohderyhmänä olivat 18-75-vuotiaat taloutensa sähkösopimuksista yksin tai 

yhdessä toisen kanssa päättävät

• 803 haastattelua

• Tutkimus on osa Kantarin omaa laajaa Mind -kuluttajatietopankkia. Mindin laaja kuluttaja- ja päättäjätietopankki 

kattaa suomalaisen elämän mediakäytöstä asenteisiin ja vapaa-ajasta brändeihin.
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Poimintoja tuloksista
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• 38 % kuluttajista on vaihtanut sähköyhtiötään viimeisen 2 

vuoden aikana, aloite vaihtamiseen tuli 2/3 kuluttajalta 

itseltään

• Puolet vaihtajista mainitsee syyksi hinnan: edullisemman 

hinnan tai aiemman yhtiön hinnankorotukset tai 

korkeamman hinnan 

• Online kontaktipisteistä merkittävin on sähköyhtiön omat

nettisivut ja offline kontaktipisteenä tv-mainonnan

• Tuulivoima ja ydinvoima ovat lisänneet kannatustaan 

viimevuosina, aiempaa useampi kuluttaja arvioi niitä todella 

erinomaiseksi tai erittäin hyväksi 

energiantuotantomenetelmiksi

• Reilu kolmannes ostaa nyt uusiutuvilla energialähteillä 

tuotettua sähköä
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Taustalla vaikuttavia 

trendejä



Suhtautuminen kuluttamiseen
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1. Halu tehdä eettisesti ja ekologi-

sesti vastuullisia valintoja kasvaa. 

Brändeiltä odotetaan 

vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä.

2. Vastuullisuus on jo 

itsestäänselvyys ja yritysten 

odotetaan huolehtivan siitä 

kuluttajien puolesta. 

3. Kuluttajilla on vankka usko 

itseensä edelläkävijänä ja halu 

suosia edelläkävijäbrändejä. 

4. Tieto on valtaa ja kuluttajat ovat 

yhä tiedonhaluisempia. Kuluttajat

uskovat omiin vaikutus-

mahdollisuuksiinsa omien 

kulutuspäätöstensä kautta.

Edelläkävijyys
Brändien rooli

Uutuudet ja luksus

Vastuullisuus
Lähietiikan nousu, omien 

arvojen mukainen kuluttajuus
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Tulevaisuuteen 

vaikuttavia trendejä?



Evaluation and selection of macro trends by Kantar based on the expert opinions of professionals both in Kantar and other professionals in various fields.

2020 -luvun suurin kuluttajiin vaikuttava 

globaali muutos on ilmastonmuutos
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Ympäristöön liittyvät haasteet huolestuttavat

36%
34%

38%
40%

2016 2017 2018 2019

Huoli ilmastonmuutoksesta kasvaa tasaisesti myös 

Suomessa
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Kohderyhmä: 18-75 -vuotiaat

Vastausvaihtoehto Ilmastonmuutos kysymyksestä

”Mitkä asiat huolettavat sinua nykyään säännöllisesti?” 



“Climate change and environmental concerns will dominate 

political, social, and commercial vocabulary in the 2020s. 

Transitioning business models to sustainable platforms will 

be in the 2020s what transitioning businesses to digital 

platforms was in the 2010s. What companies do will matter 

more than what they say or how they brand." 

Predictions 2020+ The age of post-retail retail 

Bryan Gildenberg

Chief Knowledge Officer for Retail, Sales & Shopper

Kantar Consulting
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Understand people

Inspire growth

Tarja Pentilä

Director

Tarja.pentilä@kantar.com

Tuemme asiakkaidemme kasvustrategioita 

auttamalla löytämään uusia markkinoita, uusia 

tuotteita ja palveluita, uusia asiakkaita sekä 

kasvattamaan nykyasiakkaiden sitoutuneisuutta 

markkinatutkimuksen avulla.
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